
CONSILIUL LOCAL DOICESTI 
      JUDETUL DAMBOVIT 

 
   P  R  O  C  E  S  -  V  E  R  B  A  L 

                        sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Doicesti din 02.12.2020 
 ( prima sedinta) 

 

   Consiliul local a fost convocat in sedinta ordinara in data de 02.12.2020 ora 15.00, prin Dispozitia nr. 

229/25.12.2020 emisa de primarul comunei. 

La sedinta participa:Stana Cozmin Petrut-primarul comunei, Chitu Emilia Miulica-secretarul general al comunei. 
  Sedinta se deschide de secretarul general al comunei. Aceasta prezinta: 

- Scopul sedintei =  prima sedinta a Consiliului Local al comunei Doicesti ; 

- Numar consilieri locali stabilit prin ordin al prefectului, conform art.112 din O.U. nr. 27/2019 = 13;  

- Numar consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din 27.09.2020 = 13; 

- Numar consilieri locali alesi, validati de Judecatoria Targoviste = 11; 

- Numar consilieri locali alesi, invalidati de Judecatoria Targoviste = 2; 
- Numar supleanti, validati de Judecatoria Targoviste = 2; 

- Numar consilieri locali care au depus si semnat  juramantul (la sedinta cu ceremonia de constituire) = 11; 

- Numar consilieri locali prezenti la sedinta ordinara de azi (prima sedinta a Consiliului Local al comunei Doicesti=12  

- Numar consilieri locali absenti motivat = 1; 

- Numar consilieri locali absenti nemotivat = 0; 
- Ordinul Prefectului Judetului Dambovita nr.688/05.09.2020 prin care se constata ca la data de 13.11.2020   (sedinta 

cu ceremonia de constituire) au fost indeplinite conditiile legale de constituire a Consiliului Local al comunei 

Doicesti; 

- Prevederile art.unic (7) din O.U. nr.190/2020 care stipuleaza ca alegerea viceprimarului se va face dupa validarea 

tuturor mandatelor si depunerea juramantului de catre toti consilierii locali; 
In continuare, secretarul general al comunei prezinta  proiectul ordinii de zi : 

1. Depunerea juramantului de catre supleantul pentru functia de consilier local in Consiliul Local al comunei Doicesti, a 

candidatului MOHÎRŢĂ DUMITRU-DANIEL propus de Partidul Social Democrat ;  
2. Depunerea juramantului de catre supleantul pentru functia de consilier local in Consiliul Local al comunei Doicesti, a 

candidatului OPRESCU ORTANSA  propus de Partidul Pro Romania;  
3. Alegerea presedintelui de sedinta.  
4. Organizarea comisiei  de numarare a voturilor. 

5. Alegerea viceprimarului comunei Doicesti. 
6. Stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Doicesti. 

Se supune la vot  (vot deschis, prin ridicarea mainii) proiectul ordinii de zi : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 

abtineri, fiind aprobat cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite  prevederile  art. 135 alin.(7) din O.U. nr. 57/12019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Secretarul general al comunei prezinta Incheierea Judecatoriei Targoviste 

nr.4178/04.11.2020 cu privire la validarea mandatului de supleant pentru Consiliul Local al comunei Doicesti a 

candidatului Mohîrţă Dumitru-Daniel propus de Partidul Social Democrat ; Apoi il invita pe domnul Mohîrţă Dumitru-
Daniel sa depuna,  potrivit art.117 alin. (1) din O.U. nr. 57/2019, urmatorul juramant in limba romana: “Jur sa respect 

Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele 

locuitorilor comunei Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”. 

Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: Secretarul general citeste juramantul  “Jur sa respect Constitutia si 

legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 
Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”, apoi supleantul spune “jur”. 

Supleantul Mohîrţă Dumitru-Daniel se prezinta in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia Romaniei 

si Biblia, pune mana atat pe Constitutie cat si pe Biblie si spune “ jur”, dupa care semneaza juramantul de credinta c are 

este imprimat pe un formular special in 2 exemplare, din care 1 exemplar se inmaneaza consiliului local si 1 exemplar se 

pastreaza la dosarul de constituire a consiliului local,  fiind indeplinite prevederile art. 119 alin.(6) din O.U. nr. 
57/12019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Secretarul general al comunei prezinta Incheierea Judecatoriei Targoviste 

nr. 4322/17.11.2020 cu privire la validarea mandatului de supleant pentru Consiliul Local al comunei Doicesti a 

candidatului Oprescu Ortansa propus de Partidul Pro Romania ; Apoi o invita pe doamna Oprescu Ortansa sa depuna,  

potrivit art.117 alin. (1) din O.U. nr. 57/2019, urmatorul juramant in limba romana: “Jur sa respect Constitutia si legile 

tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 
Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”. 

Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: Secretarul general citeste juramantul  “Jur sa respect Constitutia si 

legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei 

Doicesti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”, apoi supleantul spune “jur”. 

 



Supleantul Oprescu Ortansa se prezinta in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia Romaniei si 

Biblia, pune mana atat pe Constitutie cat si pe Biblie si spune “ jur”, dupa care semneaza juramantul de credinta care 
este imprimat pe un formular special in 2 exemplare, din care 1 exemplar se inmaneaza consiliului local si 1 exemplar se 

pastreaza la dosarul de constituire a consiliului local, fiind indeplinite prevederile art. 119 alin.(6) din O.U. nr. 

57/12019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ; secretarul general al comunei mentioneaza prevederile art.14 din 

Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Doicesti, pentru alegerea presedintelui de sedinta; In 
ordine alfabetica, consilierul local pentru functia de presedinte de sedinta este domnul Ban Marian.  

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) presedinte de sedinta pentru 2 luni consecutive – decembrie 2020 s i 

ianuarie 2021 - domnul Ban Marian : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, drept pentru care se adopta 

Hotararea nr. 50/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.123 alin.(1) coroborat cu art.139 

alin.(1) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Secretarul comunei invita presedintele de sedinta sa preia lucrarile sedintei. Domnul consilier local Ban Marian 
preia lucrarile sedintei. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta invita secretarul general al comunei pentru a face 

unele precizari cu privire la comisia de numarare a voturilor. 

1.Chitu Emilia, scretar general al comunei  

Spune :’’In conformitate cu art.139 alin.(1), alin.(4), alin.(6), alin.(7) si alin.(9) din Codul administrativ, hotararile 
consiliului local se adopta prin vot ; votul este individual si poate fi deschis sau secret. Pentru exercitarea votului sec ret 

se folosesc buletine de vot ; buletinele de vot se introduc intr-o urna si apoi se numara voturile cu optiunea consilierului 

local. Avand in vedere art.127 alin.(3) din Codul administrativ, consiliul local poate organiza din proprie initiativa sau 

din initiativa primarului, comisii formate din consilieri locali, pe perioada determinata ; componenta, obiectivele si 

perioada de desfasurare a activitatii comisiei  se stabileste prin hotarare a consiliului local.’’ 
Se fac propuneri pentru numarul de membri : 

1.Ban Marian, consilier local  

Spune :’’Propun ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte cate 1 consilier local din partea fiecarui grup de 

consilieri.’’ 

Se fac propuneri pentru perioada de desfasurare a activitatii comisiei de numarare a voturilor : 

1.Soare Florian, consilier local  
Spune :’’Propun ca perioada de desfasurare a activitatii sa fie pana la validarea noului consiliu local.’’  

Se fac propuneri pentru obiectivele comisiei de numarare a voturilor : 

1.Soare Florian, consilier local 

Spune :’’Propun urmatoarele obiective ale comisiei de numarare a voturilor  :  

- inmanarea buletinelor de vot catre consilierii locali ; 
- supravegherea exercitarii votului secret si introducerii buletinului de vot in urna ; 

- numararea voturilor in cazul exercitarii votului secret prin folosirea buletinor de vot , atunci cand  consiliul  local 

hotararste ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret sau atunci cand pe ordinea de zi sunt cuprinse hotarari cu 

caracter individual cu privire la persoane, cu exceptiile prevazute de lege ; 

- consemnarea rezultatului votului secret,dupa numararea voturilor intr-un proces verbal semnat de toti membrii 
comisiei; 

Se fac propuneri pentru componenta comisiei de numarare a voturilor : 

- din partea grupului de consilieri PSD se propune domnul consilier local Dragnescu Bogdan-Gigi ; 

- din partea grupului de consilieri PNL se propune domnul consilier local Oprea Stelian ; 

- din partea grupului de consilieri Pro Romania se propune doamna consilier local Oprescu Ortansa. ; 

Se supun la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii)  propunerile cu privire la numarul consilierilor din cadrul comisiei, 
obiectivele si componenta comisiei de numarare a voturilor :12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri,  drept 

pentru care se adopta Hotararea nr. 51/2020 cu unanimitate de voturi, fiind indeplinite prevederile art.139 alin. (1)  din 

O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Se trece la punctul 5  al ordinii de zi ; presedintele de sedinta invita secretarul general al comunei pentru a face 

unele precizari cu privire la alegerea viceprimarului comunei. 
1.Chitu Emilia, scretar general al comunei  

Spune :’’In conformitate cu art.152 alin.(2), alin.(3) si alin.(6) din Codul administrativ, viceprimarul se alege  prin vot 

secret din randul membrilor consiliuli local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali ; alegerea se realizeaza 

prin hotarare a consiliului local . Eexercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. La adoptarea hotararii cu 

privire la alegerea viceprimarului, participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar.  
Conform art.139 alin.(7)-(9) din Codul administrativ, alegerea viceprimarului se face dupa urmatoarea procedura: 

Fiecare consilier local va primi un buletin de vot  pe care este trecut numele consilierilor locali propusi pentru functia de 

viceprimar. Pentru exprimarea optiunii se foloseste cuvantul DA; se va trece optiunea DA doar in casuta de la pozitia 

care se doreste ales viceprimarul. Buletinele de vot se introduc intr-o urna. Se numara voturile de catre comisia de 

numarare a voturilor; la numararea voturilor nu se iau in calcul: 
 



- buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local si buletinul de vot este necompletat in casuta;  

- buletinele de vot pe care a fost exprimată opţiunea  DA la mai multe pozitii (in mai multe casute);  
- buletinele de vot pe care a fost exprimată opţiunea NU la una sau la mai multe pozitii (in mai multe casute); 

- buletinele  de vot pe care a fost exprimată si opţiunea DA si optiunea NU; 

- buletinele  de vot pe care a fost exprimată opţiunea prin folosirea  altor caractere in casut  ( ex. X, √, ●) 

Rezultatul votului secret se consemneaza de catre comisia de numarare a voturilor  intr-un proces verbal semnat de toti 

membrii comisiei. ’’ 
Se fac propuneri pentru alegerea viceprimarului : 

- doamna consilier local Diaconescu Cristina propune viceprimar pe domnul consilier local Ismail Alin-Mircea ; 

- doamna consilier local Oprescu Ortansa propune viceprimar pe doamna consilier local Banica Floarea ; 

Se ia o pauza de 5 minute pentru redactarea buletinelor de vot cu propunerile facute. 

Dupa pauza, se reia sedinta. Comisia de numarare a voturilor inmaneaza cate 1 buletin de vot fiecarui consilier local 

prezent. Toti consilierii locali introduc buletinul de vot in urna sigilata. Comisia de numarare a voturilor, desigileaza 
urna, scoate buletinele de vot si numara voturile. Dupa numararea voturilor , comisia de numarare a voturilor intocmeste 

un proces verbal prin care  consemneaza constatarile facute in urma exercitarii votului secret .  

Presedintele de sedinta da citire procesului verbal prin care s-a constatat : 

- numar consilieri locali prezenti la sedinta (prima sedinta) = 12 

- numar buletine de vot inmanate = 12 
- buletine de vot care se iau in calcul la numararea voturilor = 10 

- buletine de vot care nu se iau in calcul la numararea voturilor (buletine nule) = 2 

- voturi numarate in urma exprimarii optiunii :  ISMAIL ALIN – MIRCEA = 8 voturi ; 

    BANICA FLOAREA = 2 voturi ; 

In urma voturilor exprimate, este ales viceprimar al comunei Doicesti domnul Ismail Alin-Mircea cu 8 voturi pentru, 
drept pentru care se adopta Hotararea nr. 52/2020 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederileart.152 alin.(2)  

coroborat cu art.129 alin.(3) lit. b) din O.U. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi ; presedintele de sedinta invita secretarul general al comunei pentru a face 

unele precizari cu privire la stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate. 

1.Chitu Emilia, scretar general al comunei  
Spune :’’In conformitate cu art.124  din Codul administrativ, dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comis ii de 

specialitate pe principalele domenii de activitate.Domeniile de activitate in care se pot organiza comisiile de specialitate,  

numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii (care trebuie sa fie impar) si modul de stabilire a 

locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri precum si componenta nominala a acestora, se stabilesc prin hotarare a 

consiliului local. Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri. Un consilier poate fac e 
parte  din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.’’ 

Se fac propuneri pentru numarul comisiilor de specialitate : 

1.Diaconescu Cristina, consilier local 

Spune :’’Propun un numar de 3 comisii de specialitate .’’ 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri .  
Se fac propuneri pentru domeniile de activitate : 

1.Diaconescu Cristina, consilier local 

Spune : ’’Propun domeniile de activitate in care se pot organiza comisiile de specialitate : Programe si strategii de 

dezvoltare economico-sociala, Buget-finante si activitati economico-financiare, Administratie publica, Juridic si 

disciplina, Agricultura, Cultura si activitati social culturale, Culte, Activitati sportive si de agrement, Invatamant, 

Sanatate, Protectia mediului, Gospodarie comunala, Turism, Igiena si protectia consumatorului, Comert , Amenajarea 
teritoriului si urbanism, Infrastructura, Servicii publice Administrarea domeniului public si privat, Protectie civila si 

pompieri, Protectie sociala, Paza bunurilor, Ordine publica.’’ 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri .  

Se fac propuneri pentru denumirea comisiilor de specialitate : 

1.Diaconescu Cristina, consilier local 
   Spune : ’’Propun  denumirea comisiilor de specialitate : 

Comisia de specialitate nr.1-Programe si strategii de dezvoltare economico-sociala, Buget-finante si activitati 

economico-financiare, Administratie publica, Juridic si disciplina . 

Comisia de specialitate nr.2-Amenajarea teritoriului si urbanism, Infrastructura, Servicii publice, Administrarea 

domeniului public si privat, Protectie civila si pompieri, Protectie sociala, Paza bunurilor, Ordine publica . 
Comisia de specialitate nr.3-Agricultura, Cultura si activitati social culturale, Culte, Activitati sportive si de agrement,  

Invatamant, Sanatate, Protectia mediului, Gospodarie comunala, Turism, Comert si protectia consumatorului . 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri .  

Se fac propuneri pentru numarul membrilor fiecarei comisii : 

1.Stefanescu Constantin, consilier local 
Spune :’’Propun ca fiecare consilier local sa faca parte in 2 comisii iar viceprimarul in 3 comisii .’’ 



Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 5 voturi pentru, 7 voturi impotriva (Diaconescu Elena-Cristina, 

Dragnescu Bogdan-Gigi, Iliescu Georgiana-Natalia, Ismail Alin-Mircea, Mihai Raducu-Bogdan, Mohirta Dumitru-
Daniel, Soare Florian),0 abtineri . 

2.Soare Florian, consilier local 

Spune :’’Propun 5 consilieri in fiecare comisie.’’ 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) :7 voturi pentru, 5 voturi impotriva (Ban Marian, Banica Floarea, 

Oprea Stelian, Oprescu Ortansa, Stefanescu Constantin) , 0 abtineri .  
Se fac propuneri pentru numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate : 

1.Dragnescu Bogdan-Gigi, consilier local 

Spune :’’Propun ca - grupului de consilieri PSD  sa-i revina 3 locuri in comisia de specialitate nr. 1, 3 locuri in comisia 

de specialitate nr. 2 si  3 locuri in comisia de specialitate nr. 3 ; 

        - grupului de consilieri PNL sa-i revina 1 loc in comisia de specialitate nr. 1, 1 loc in comisia de 

specialitate nr. 2 si 1 loc in comisia de specialitate nr. 3 ; 
        -  grupului de consilieri  PRO ROMANIA sa-i revina 1 loc in comisia de specialitate nr. 1,  1 loc  in 

comisia de specialitate nr. 2 , 1 loc in comisia de specialitate nr. 3 ; 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 7 voturi pentru, 5 voturi impotriva (Ban Marian, Banica Floarea, 

Oprea Stelian, Oprescu Ortansa, Stefanescu Constantin), 0 abtineri .  

Se fac propuneri pentru componenta nominala a comisiilor de specialitate : 
1.Diaconescu Cristina, consilier local 

Spune : ’’Grupul de consilieri PSD propune -la comisia de specialitate nr.1-Programe si strategii de dezvoltare 

economico-sociala, Buget-finante si activitati economico-financiare, Administratie publica, Juridic si disciplina, 

urmatorii consilieri locali : Soare Florian, Mohirta Dumitru-Daniel, Diaconescu Elena-Cristina ; 

      -la comisia de specialitate nr.2-Amenajarea teritoriului si urbanism, 
Infrastructura, Servicii publice, Administrarea domeniului public si privat, Protectie civila si pompieri, Protectie 

sociala, Paza bunurilor, Ordine publica :Dragnescu Bogdan-Gigi, Ismail Alin-Mircea, Soare Florian ; 

-la comisia de specialitate nr.3-Agricultura, Cultura si activitati social 

culturale, Culte, Activitati sportive si de agrement, Invatamant, Sanatate, Protectia mediului, Gospodarie comunala, 

Turism, Comert si protectia consumatorului ; ’’ 

2.Stefanescu Constantin, consilier local 
Spune :’’Grupul de consilieri PNL propune -la comisia de specialitate nr.1-Programe si strategii de dezvoltare 

economico-sociala, Buget-finante si activitati economico-financiare, Administratie publica, Juridic si disciplina, 

urmatorii consilieri locali : Stefanescu Constantin ; 

      -la comisia de specialitate nr.2-Amenajarea teritoriului si urbanism, 

Infrastructura, Servicii publice, Administrarea domeniului public si privat, Protectie civila si pompieri, Protectie 
sociala, Paza bunurilor, Ordine publica :Oprea Stelian ; 

-la comisia de specialitate nr.3-Agricultura, Cultura si activitati social 

culturale, Culte, Activitati sportive si de agrement, Invatamant, Sanatate, Protectia mediului, Gospodarie comunala, 

Turism, Comert si protectia consumatorului : Ban Marian ;’’ 

3.Banica Floarea consilier local 
Spune :’’Grupul de consilieri PRO ROMANIA propune -la comisia de specialitate nr.1-Programe si strategii de 

dezvoltare economico-sociala, Buget-finante si activitati economico-financiare, Administratie publica, Juridic si 

disciplina, urmatorii consilieri locali : Banica Floarea ; 

            -la comisia de specialitate nr.2-Amenajarea teritoriului si 

urbanism, Infrastructura, Servicii publice, Administrarea domeniului public si privat, Protectie civila si pompieri, 

Protectie sociala, Paza bunurilor, Ordine publica :Oprescu Ortansa ; 
       -la comisia de specialitate nr.3-Agricultura, Cultura si 

activitati social culturale, Culte, Activitati sportive si de agrement, Invatamant, Sanatate, Protectia mediului, 

Gospodarie comunala, Turism, Comert si protectia consumatorului : Grigorascu Vasile ;’’ 

Se supune la vot (vot deschis, prin ridicarea mainii) : 7 voturi pentru, 5 voturi impotriava (Ban Marian, Banica Floarea,  

Oprea Stelian, Oprescu Ortansa, Stefanescu Constantin), 0 abtineri .  
Drept pentru care se adopta Hotararea nr. 53/2020 cu majoritate de voturi, fiind indeplinite prevederile art. 139 alin.(3) 

lit. i) din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile  sedintei inchise. 

     
                               Presedinte de sedinta,                               Secretar general ,  

                                        BAN Marian      jr. CHITU Emilia Miulica 
 

Intocmit  

C.E.. 

     
Prezentul proces-verbal a fost afisat pe site-ul web si la sediul institutiei la data de............................................................................ 


